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یوحنا-۲
1 یہ بزرگخط یوحنا طرفکی سے ہے۔
مَیں چنیدہ خاتون اور اُس کے بچوں کو لـکھ رہا ہوں جنہیں مَیں سچائی

سے پیار کرتا ہوں، اور نہ صرف مَیں بلـکہ سب جو سچائی کو جانتے ہیں۔
2 کیونکہ سچائی ہم میں رہتی ہے اور ہمارےتکابد ساتھ رہے گی۔

3 باپخدا اور باپ کا فرزند عیسٰی مسیح ہمیں فضل، رحم اور سلامتی
عطا کرے۔ اور یہ چیزیں سچائی محبتاور روحکی میں ہمیں حاصل ہوں۔

سچائی محبتاور
نہایتمَیں4 خوشہی ہوا مَیںکہ آپنے میںبچوںکے ایسےبعضسے

پائے جو اُسی طرح سچائی میں چلتے طرحجسہیں باپخدا نے ہمیں حکم
دیا تھا۔ 5 اباور عزیز خاتون، آپمَیں درخواستسے کرتا ہوں کہ آئیں،
دوسرےایکسبہم محبتسے رکھیں۔ یہ کوئی نیا نہیںحکم مَیںجوہے
آپ لـکھکو رہا ہوں بلـکہ وہی ہمیںجو شروع ہی ملاسے ہے۔ محبت6 کا
مطلب یہ ہے ہمکہ اُس کے احکام مطابقکے زندگی طرحجسگزاریں۔
آپ نے شروع ہی سے سنا ہے، اُس کا حکم یہ ہے محبتآپکہ کی روح
میں چلیں۔

7 بہتکیونکہ سے لوگایسے دنیا میں کھڑےنکل ہوئے ہیں آپجو
کو صحیح راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لـگے ہتے ر ہیں۔ یہ لوگ نہیں
مانتے کہ عیسٰی مسیح مجسم ہو کر آیا ہے۔ ہر شخصایسا فریب دینے والا
اور مخالِف مسیح ہے۔ 8 چنانچہ خبردار رہیں۔ ایسا نہ ہو آپکہ نے جو
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محنتکچھ کر حاصلکے کیا ہے وہ جاتا رہے بلـکہ کرےخدا آپکہ کو
اِس کا پورا اجر مل جائے۔

9 جو بھی مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا بلـکہ اِس سے آگے نکل جاتا
اُسہے پاسکے الله نہیں۔ مسیحجو کی تعلیم پر قائم رہتا اُسہے پاسکے
باپ بھی ہے اور فرزند بھی۔ 10 چنانچہ اگر آپکوئی پاسکے آ کر یہ تعلیم
پیش نہیں کرتا تو نہ اُسے اپنے میںگھروں آنے دیں، نہ اُس کریں۔سلامکو
11 کیونکہ اُسجو کے لئے سلامتی کی دعا کرتا وہہے اُس کے شریر کاموں
شریکمیں ہو جاتا ہے۔

آخری باتیں
12 مَیں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن کاغذ اور سیاہی کے

یعے ذر نہیں۔ اِس کے آپمَیںبجائے سے ملنے آپاور کے برُو باترُو کرنے
کی اُمید رکھتا ہوں۔ پھر ہماری مکملخوشی ہو جائے گی۔

آپ13 کی چنیدہ بہن آپبچےکے کو سلام کہتے ہیں۔
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